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Suport non-stop pentru afacerea ta! 
 

Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local 

de contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe. 

Aceasta rețea europeana este o inițiativă a Comisiei Europene si a fost lansată în anul 

2008, oferind sprijin către întreprinderile, organizațiile de afaceri și profesionale, 

agențiile de dezvoltare, institutele de cercetare, parcurile tehnologice, clusterele și 

universitățile dornice să beneficieze de avantajele pieței unice europene pentru 

dezvoltarea propriei afaceri, prin inovare și internaționalizare. 

Aria de acoperire include peste 60 de țări (28 state membre ale Uniunii Europene, țări 

candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India, 

China si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 600 centre 

gazdă. 

Serviciile oferite de ADR Nord-Est sunt orientate către IMM-urile orientate către 

creștere, dornice sa inoveze si sa acceseze noi piețe.  

In acest sens, va invitam sa consultați câteva oportunități de colaborare care au fost 

selectate din baza de date centralizata a Rețelei cu peste 10.000 de propuneri de 

colaborare. 
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1. O companie olandeză caută un partener pentru a produce jachete și haine de lână pentru bărbați 
în Ucraina, Bulgaria sau România 

Ref: BRNL20170508001 

Descriere 

Activitatea principală a companiei olandeze este reprezentata, în principal, de segmentul 
fashion pentru bărbați, cum ar fi haine, jachete și costume,din categoria mediu și înalt. Ei sunt 
specializați în dezvoltarea și producția de haine de protecție împotriva intemperiilor, 
îmbrăcăminte corporativă, cum ar fi impermeabile, jachete și haine.  
 
Compania olandeză vinde acum pentru iarna 2017 și este estimata nevoia unei capacități 
suplimentare de producție, în special pentru hainele din lână pentru bărbați. 
Perioada de vânzări se va incheia în iunie. Compania olandeză va avea apoi o imagine clară a 
tuturor numerelor și modelelor. Ei așteaptă o creștere a vânzărilor și, prin urmare, doresc să fie 
pregătiți și să intre în contact cu potențiali parteneri de producție suplimentari. Doresc să 
înceapă colaborarea potențială cu un schimb de informații despre modele, țesături, mostre, 
prețuri și alte  posibilități. Compania olandeză caută parteneri de producție din Ucraina, 
Bulgaria și România. Compania este interesată de un acord de fabricație. 
 

Specificatii 
tehnice  

Partenerul potențial ar trebui să aibă o vastă experiență în producția de haine și jachete pentru 
bărbați. Metodele lor de producție ar trebui să fie durabile. 
 

Valabilitate  6/6/2018 12:00:00 AM 

 

2. Companie suedeză este interesata de un contract de producție pentru un produs de protecție 

solară pe bază de ceară naturală din Europa Centrală și de Est 

Ref: BRSE20170620001 

Descriere  

Compania are sediul în Suedia și oferă o cremă de protecție solară 100% naturală, bazată pe 
trei ingrediente (ceară de albine, ulei de cocos organic și oxid de zinc non-nano) care s-a dovedit 
a nu avea efecte secundare negative asupra sănătății umane sau asupra mediului. Scopul este 
acela de a oferi protecție solară, de înaltă calitate, durabilă și extrem de rezistentă la apă, 
pentru persoanele active, care iubesc natura. 
Compania are sediul în Suedia și oferă o cremă de protecție solară 100% naturală, bazată pe 
trei ingrediente (ceară de albine, ulei de cocos organic și oxid de zinc non-nano) care s-a dovedit 
a nu avea efecte secundare negative asupra sănătății umane sau asupra mediului. Scopul este 
acela de a oferi protecție solară, de înaltă calitate, durabilă și extrem de rezistentă la apă, 
pentru persoanele active, care iubesc natura. 
 
Piețele actuale cuprind Portugalia, Spania, Franța, Germania și Suedia. Afacerea se 
concentrează pe comercializarea produselor de protecție solară, atât B2B (Business to 
Business), cât și B2C (Business to Consumer).  
 
Un partener de producție adecvat ar trebui să fie interesat de producerea unui prim lot între 
5.000-10.000 unități. În mod ideal, ar trebui sa fie interesat si de posibilitatea de a produce 
loturi mai mici, între 1.000-5.000 unități, de asemenea. 
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Pe scurt, procesul de producție urmează patru etape: 1. Amestecarea ingredientelor într-un 
lichid cu dispersie uniformă a particulelor; 2. Umplerea cu soluții de protecție solară a unor cutii 
rotunde de tablă (pe care compania suedeză le furnizează, deja etichetate); 3. Închiderea cutiei 
cu un capac. 4. Sigilarea cutiei cu un autocolant de hârtie. 
 
Cutiile de tablă (dimensiune totală de 50 ml) sunt umplute cu câte 30 ml de protecție solară 
fiecare, egală cu o cantitate totală de producție de 150-300 litri pentru primul lot. Compania va 
furniza containerele deja etichetate. 
 
În mod ideal, partenerul de producție poate să furnizeze ingredientele brute prin canalele 
stabilite. În orice alt caz, compania suedeză este capabilă să furnizeze ingredientele prime 
către partenerul de producție. 
 
In plus, compania ar prefera un partener de producție care să ofere servicii logistice, cum ar fi 
livrările de tip drop-shipping și / sau servicii generale de logistică terță parte. Compania dorește 
să-și extindă portofoliul de produse la sfârșitul anului 2017 cu un agent de protecție solară 
lichid, ambalat într-un tub, așadar ar fi ideal, dar nu este necesar ca partenerul să poată 
satisface și această nevoie de producție. 
 
Cele trei ingrediente sunt: ceară de albine organică, ulei de cocos organic și oxid de zinc non-
nano. Specificațiile exacte ale ingredientelor vor fi furnizate după ce au semnat un acord de 
confidentialitate. 
 
In mod ideal, compania caută un producător care are experiență în producerea unuia sau mai 
multora dintre următoarele produse: produse de protecție solară (naturale), produse 
cosmetice pe bază de ceară fără conservanți, produse/cosmetice care necesită dispersie 
uniformă a particulelor, produse/cosmetice care se produc evitând contactul cu oxigenul în 
timpul procesului de producție. 
Compania așteaptă o ofertă de fabricație in baza unui contract specific. 
 
Cererea va fi îndeplinită dacă partenerul poate furniza serviciul de producere a protecției solide 
de înaltă calitate pe bază de ceară. 
 
Specificații: 
Compania este dispusă să negocieze prețul per produs în funcție de modul în care sunt obținute 
ingredientele. 
  
Compania necesită o cantitate inițială de 5.000-10.000 și cantități ulterioare de 1.000-10.000. 
Frecvența comenzilor este estimată de 3 ori pe an.  
 

Specificatii 
tehnice 

Cerințele tehnice sunt: 
- Temperatura de producție nu depășește niciodată 70 grade Celsius 
- Dispersia particulelor este omogenă 
- Umplerea eficientă a cutiilor de tablă pentru a evita expunerea îndelungata a soluției la 
temperaturi ridicate 
  
Este bine sa existe: 
- Furnizori de materii prime 
- Atmosfera de azot în producție (sau mijloace similare pentru a evita contaminarea cu oxigen) 
- Servicii logistice / depozitare 
- Volume flexibile de producție (între 1.000-10.000) 
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- Capacitatea de a produce produse de protecție solară pe bază de minerale lichide ambalate 
în tuburi 
 

Valabilitate  6/21/2018 12:00:00 AM 

 
 

3. Companie belgiană caută subcontractanți de metal și plastic din Europa 
 
 

Ref: BRBE20170519001 

Descriere  

Compania belgiană activează din 1995 în domeniul proiectării produselor, designului și 
fabricării de matrite (mulaje, producției de componente din plastic, aluminiu și metal. Ei sunt 
un furnizor de servicii complete și livrează produse pentru diverse piete: auto, medicina, 
companii aeriene, bunuri de consum etc. 
Compania belgiană oferă managementul de proiect pentru  clienți dintr-o gamă largă de 
sectoare. În funcție de proiect, aceștia apelează la parteneri pentru implementarea practică a 
tuturor aspectelor bazate pe acorduri de subcontractare. Până în prezent, aceștia au utilizat în 
principal subcontractanții chinezi, dar ar dori să aibă mai mulți parteneri europeni implicați în 
proiectele lor. Acestea vizează o cooperare pe termen lung cu partenerii lor, ceea ce ar putea 
duce la crearea unui punct tehnic și comercial de contact sau chiar la un birou de reprezentare 
în Belgia pentru compania străină. 
 

Specificatii 
tehnice 

Compania belgiană caută subcontractanți europeni specializați în proiectarea de produse de 
înaltă calitate, prototipuri, proiectare / fabricare mulaje, turnare prin injecție din plastic / 
aluminiu și ștanțare metalică a pieselor tehnice de precizie și a produselor decorative pentru 
automobile, medicina, companii aeriene și piețe de consum. 
 

Valabilitate  5/24/2018 12:00:00 AM 

 
4. Companie start-up daneza de design este interesata de producători de lenjerie de pat  

 
 
Ref: BRDK20170607001 

Descriere  

Compania start-up a fost creată în 2017 de către un tânăr designer de la un colegiu de textile și 
design din Copenhaga și are capital suficient pentru a lansa noua lor colecție de lenjerie de pat 
pentru copii. 
 
Gama de produse cuprinde: 
• Set pentru juniori de dimensiuni 100cm x140cm, cu pernă 40cm x 45cm 
• Un set pentru bebelusi de dimensiuni 70cm x 100cm, cu pernă 40cm x 45cm 
 
 
Țesătura trebuie să fie din bumbac organic cu certificarea GOTS (Global Organic Textile 
Standard), utilizând imprimarea digitală. Modelele vor fi furnizate producătorului și toate 
lenjeria de pat va fi cu 2 fete. 
 
Întrucât compania este o afacere mică de inceput, ei caută comenzi inițiale de 50 de bucăți din 
fiecare set, ceea ce sugerează că acest lucru se va potrivi unei mici companii europene de 
textile. Compania oferă, prin urmare, un acord de fabricație unui producător care are 
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capacitatea de a produce în cantități mici și care poate utiliza tesatura din bumbac certificat 
GOTS. 
 

Specificatii 
tehnice  

Producător CMT (Cut/Make/Trim), de preferință specializat, de lenjerie pentru pat, cu 
capacitate de a furniza tesatura din bumbac organic GOTS. Sarcina ar corespunde unui furnizor 
european datorită volumului redus, dar vor fi luate în considerare și contacte serioase din alte 
regiuni. 
 

Valabilitate   6/12/2018 12:00:00 AM 

 
 

5. IMM polonez care activeaza în sectorul hranei pentru animale și al produselor alimentare caută 
producători de componente pentru furaje și se oferă ca distribuitor sau agent. 
 

 
Ref: BRPL20170518001 

Descriere  

IMM-ul polonez acționează pe piața produselor alimentare și alimente începând cu anul 2004 
și a fost înființat ca o întreprindere nouă a oamenilor implicați anterior în domeniul produselor 
alimentare. Odată cu trecerea timpului, componentele hranei pentru animale au devenit o 
afacere de bază a companiei. Datorită acestui fapt, compania a devenit un partener de afaceri 
bine-cunoscut și de încredere pe piața poloneză și europeană. Compania furnizează 
producători de alimente pentru animale de companie, producători de furaje pentru animale, 
producători de alimente pentru pești și, de asemenea, producători de hrana pentru animale de 
fermă. 
 
Compania continuă să opereze activ pe piața ingredientelor alimentare din Europa și dincolo 
de aceasta, oferind componente pentru furaje pentru producția de furaje finite. Componentele 
pentru furajele de probă includ: făină de sânge, pudră de ouă, făină de pene, făină de carne, 
făină de pește, ulei de pește, jumătăți de porc, făină de miel, lapte praf, fulgi de cartofi etc. 
Compania caută parteneri de afaceri și își oferă serviciile ca distribuitor sau agent. Compania a 
colaborat cu succes cu parteneri din mai multe țări, cum ar fi Grecia, Franța, Italia, Spania, 
Austria, Germania și Portugalia, dar dorește să se dezvolte, de aceea caută parteneri interesați 
de un acord de distribuție sau de agenție. Compania a fost deja angajată în cooperare pe 
termen lung. Acordul de agenție comercială sau acordul de servicii de distribuție ar trebui să 
includă furnizarea de contracte pentru 24 până la 1000 de tone de componente pentru furaje 
pe an. 
 

Specificatii 
tehnice  

Compania caută producători de componente pentru furaje, cum ar fi: făină de sânge, pudră de 
ou, făină de pene, făină de carne, făină de pește, ulei de pește, făină de porc, făină de miel, 
lapte praf, fulgi de cartofi etc. 
 
Producătorul de componente pentru furaje ar trebui să poată asigura aprovizionarea cu 24 
pana la 1000 de tone pe an. Compania cooperează deja cu câteva companii de transport care 
au autorizații aprobate de veterinar. Înainte de a decide să coopereze, IMM-ul polonez 
efectuează întotdeauna o vizită de audit la sediul producătorilor. Componentele alimentare 
trebuie să aibă toate aprobările și specificațiile necesare. 

Valabilitate  6/6/2018 12:00:00 AM 
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6. Companie spaniolă oferă servicii de distribuție pentru produse de patiserie și produse de 
panificație congelate  
 

 
Ref: BRES20170322001 

Descriere  

Compania, cu mai mult de 25 de ani de experiență în sectorul produselor de panificație și 
patiserie, are sediul în Insulele Canare (Gran Canaria). Aceasta oferă un serviciu cuprinzător și 
eficient în sectorul distribuției și comercializării unei game largi de produse alimentare. 
Compania este specializata în distribuția tuturor tipurilor de dulciuri, pâine congelata, alte 
produse de panificație și produse de patiserie și materii prime, din sectorul HoReCa. 
Are o vastă experiență în acest sector, cu 20 de ani de colaborări cu firme germane și franceze. 
 
Compania caută furnizori de produse de patiserie și produse de panificație congelate, inclusiv 
produse inovatoare din sectorul dulciurilor congelate, pentru a spori varietatea de produse pe 
care le pot distribui pe teritoriul spaniol. Ei sunt interesați de un acord de servicii de distribuție 
cu întreprinderi din Franța, Italia, Polonia, Belgia și Portugalia, dar sunt, de asemenea, deschise 
furnizorilor din alte țări care pot furniza tipul dorit de produse. 
 

Specificatii 
tehnice  

Partenerul trebuie să furnizeze produse de patiserie și dulciuri inovatoare congelate. Compania 
caută un parteneriat pe termen lung cu întreprinderi care respectă toate caracteristicile tipice 
ale sectorului. Mai presus de toate, partenerul trebuie să respecte legislația UE privind 
sănătatea și siguranța, condițiile de muncă etc. Compania este de asemenea deschisă să 
analizeze diferite propuneri de produse din sectorul produselor congelate. 
 

Valabilitate  6/2/2018 12:00:00 AM 

 

7. Companie portugheză de construcții caută un partener european specializat în materiale, 
echipamente și servicii de construcții durabile și eficiente. 
 

 
Ref: BRPT20170529001 

Descriere  

Înființată în 2003, compania portugheză este specializată în industria de servicii de construcție 
și reabilitare și caută noi furnizori de materiale de construcție din întreaga Europă. 
A fost un pionier în sectorul de constructii de reabilitare. Compania reconstruiește case sau 
clădiri vechi și apoi, le revinde. Compania dorește să fie cu un pas inainte pe piata constructiilor 
durabile și dezvoltă acum conceptul NZB (Net Zero Building)pentru a-l aplica in acest sector. 
 
Personalul angajat are peste 30 de ani de experiență în companii multinaționale, în 
departamente de vânzări și marketing și peste 17 ani în industria construcțiilor, ca manager de 
vânzări și marketing. CEO are conexiuni excelente în toată Portugalia.  
 
Afacerea a început cu accent pe reabilitare. În acest moment, compania dorește să înceapă un 
proiect de construcții de case eco durabile si de a începe o nouă specializare de brand de afaceri 
(concept nou de cladiri sustenabile NZB). 
 
Pentru a putea comercializa case ecologice de 100%, compania are nevoie de tot felul de 
servicii și materiale, deoarece este un decalaj pe piața portugheză. 
 
Compania caută furnizori de servicii/echipamente/ materiale: 
 
• Design sustenabil 
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• Arhitectura durabilă 
• Soluții durabile de apă 
• Soluții energetice durabile 
• Piscine ecologice 
• Tehnologii progresive și eficiente (energie redusă, pasivă, inteligentă, ecologică) 
• Materiale și tehnologii noi pentru construcții 
• Sisteme și echipamente care utilizează energie din surse alternative 
• Încălzirea echipamentelor durabile 
• Echipamente de control și măsurare 
• Vehicule ecologice 
 
Compania este de asemenea interesată de produse inovatoare care se încadrează în domeniul 
lor, cum ar fi materialele sustenabile sau produsele care au îmbunătățit valoarea U (măsurarea 
pierderilor de căldură prin intermediul unui element structural). În ceea ce privește sobele, este 
foarte important să se respecte standardele portugheze. 
 
Compania caută o soluție inovatoare de cooperare printr-un acord comercial sau de servicii sau 
subcontractare. 
 

Specificatii 
tehnice  

În plus, aceștia sunt, de asemenea, interesați de produse noi și inovatoare care ar putea înlocui 
produsele mai vechi sau să-și extindă portofoliul: 
- produse de construcție ecologice; 
- vopsele ECO 
- materiale ECO 
- mobilier ecologic 
- sisteme de hrană regenerabile 
- lacuri ecologice 
- Tratamentul apei 
- Produse de economisire a apei 
Compania nu este interesată de soluțiile tradiționale. 

Valabilitate  6/6/2018 12:00:00 AM 

 
 

8. Companie turcă de distribuție caută furnizori de semințe de iarbă, furaje și legume. 
 

Ref: BRTR20151104001 

Descriere  

 
Compania turcă a fost înființată la Ankara în 2012. Compania cooperează cu companii 
internaționale pentru achiziționarea și îmbunătățirea semințelor pentru pășuni. Compania a 
fost de asemenea autorizată de Ministerul Alimentației, Agriculturii și Animalelor ca 
producatoare de semințe autorizata. Principalele categorii de produse sunt semințe de gazon, 
semințe de legume, semințe furajere, cereale etc. Compania turcă se ocupă, de asemenea, de 
metodologia de pregătire a unei peluze noi, de întreținere a gazonului, a dăunătorilor și a 
bolilor de iarbă, în colaborare cu universitățile locale. 
Compania caută acorduri de servicii comerciale sau de distribuție și un acord de agenție 
comercială din Europa care să poată furniza semințe de iarbă de cea mai bună calitate la prețuri 
acceptabile. 
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Specificatii 
tehnice  

Semințele trebuie să fie certificate conform standardelor internaționale. 
 

Valabilitate  12/6/2017 12:00:00 AM 

 
 

9. O companie cehă caută subcontractanți din domeniul tratarii apelor reziduale apă reziduală și 
energie. 
 

Ref: BRCZ20151027001 

Descriere  

O companie din Republica Cehă caută parteneri pentru cooperare în domeniul proiectelor de 
cercetare cu idei interesante care abordează tratarea apelor reziduale, tratarea apei și aerului, 
energia și sursele regenerabile de energie. 
Compania este implicată în dezvoltarea, producerea și livrarea de tehnologii pentru tratarea 
apelor reziduale, tratarea apei, tratarea aerului, energia și sursele regenerabile de energie. 
 
Compania caută subcontractanți pentru soluții care ar putea fi transferate în alte domenii 
(nanotehnologie, filtrare, oxidare, celule de combustie, hidrogen ...). Compania caută 
parteneri experimentați, interesați de soluții inovatoare pe plan mondial - se are în vedere 
cooperarea pe bază de subcontractare. 
Compania oferă produse moderne, de înaltă calitate și de încredere, care respectă cerințele 
legislației europene, standarde de mediu ridicate si îndeplinește cerințele clienților pentru 
servicii ușoare, rapide, de calitate superioară și ecologice. 
Compania cehă este reprezentată în 32 de țări. În sfera de dezvoltare colaborează cu 
numeroase instituții academice și universități, cum ar fi ingineria civilă și universitățile de 
tehnologie chimică. Compania este membră a diferitelor asociații profesionale și sectoriale și 
este implicată în pregătirea și modificarea legislației cehe și europene. 
Gama largă de produse de gospodărire a apelor pe care le oferă sunt utilizate în tratarea apelor 
reziduale provenite din case rezidentiale, sate, orașe, spitale și din diverse ramuri ale industriei. 

Specificatii 
tehnice  

Partenerul ar putea fi din orice domeniu inovator al industriei care poate fi utilizat în tratarea 
apelor reziduale, tratarea apei și tratarea aerului (nanotehnologie, filtrare, oxidare, celule de 
combustie, hidrogen, ...) 
 

Valabilitate  12/5/2017 12:00:00 AM 

 
 

10. O companie electrică poloneză caută subcontractanți 
 

Ref: BRPL20170505001 

Descriere  

Compania poloneză situată în nord-estul Poloniei a fost înființată în 2006 și de atunci se 
dezvoltă continuu prin realizarea unei game largi de servicii de instalare electrică, în special în 
domeniul noilor conexiuni la rețeaua electrică. 
Compania a implementat noi inovații tehnologice prin implementarea serviciilor inteligente 
de acasă. 
Personalul companiei este format dintr-o echipă de ingineri experimentați și calificați, cu 
cunoștințe teoretice și practice. Abilitățile de echipă sunt actualizate prin traininguri tehnice, 
simpozioane și târguri de meserii, ceea ce face ca aceștia să poată satisface orice cerință a 
pieței în domeniul instalării electrice. 
Compania oferă proiecte de instalare electrică pentru orice clădire, rețeaua electrică de medie 
și joasă tensiune, stația de transformare și conexiunile electrice de cablu și aeriene. 



 
 
een.ec.europa.eu  

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea 
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale 
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene. 
 

Datorită dezvoltării companiei, aceștia caută subcontractanți pentru instalarea rețelelor 
electrice de joasă și medie tensiune în Polonia. Acordul de subcontractare va fi încheiat cu 
partenerul potrivit. 

Specificatii 
tehnice  

Servicii de instalare a rețelelor de energie electrică de medie și joasă tensiune, a stațiilor de 
transformare și a conexiunilor electrice de cabluri și aeriene. 
 

Valabilitate  6/12/2018 12:00:00 AM 

 

11. Companie de retail și distribuitoare de produse de baie din Ungaria caută furnizori de mobilier 
de baie, echipamente sanitare și plăci ceramice 
 

Ref: BRHU20151211001 

Descriere  

Compania de comercianți cu amănuntul din Ungaria caută furnizori de echipamente sanitare, 
mobilier de baie și plăci ceramice care ar dori să-și extindă zona de piață în Ungaria, în cadrul 
serviciilor de distribuție și / sau a contractului de agenție comercială. 
 
Compania maghiară caută furnizori pentru următoarele produse: 
- mobilier de baie, 
- robineti de baie și bucătărie, 
- obiecte sanitare ceramice, 
- cadă, 
- cabină de duș, 
- accesorii pentru baie, 
- gresie și faianță ceramică, 
- profile din aluminiu. 
Obiectivul principal al companiei maghiare este extinderea gamei cu produse care încă nu au 
intrat pe piața maghiară. 
Rețeaua semnificativă de vânzări și angajații instruiți asigură o cooperare pe termen lung. 

Specificatii 
tehnice  

Partenerii potențiali ar trebui să aibă experiență în comerțul internațional și ar trebui să fie 
furnizori, producători de produse calitative din orice segment de prețuri (de la scăzut la preț 
ridicat). 
 

Valabilitate  12/10/2017 12:00:00 AM 

 

  

a nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 6  



 
 
een.ec.europa.eu  

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea 
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale 
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene. 
 

een@adrnordest.ro 

 

La nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 6 organizații 
partenere care oferă servicii suport organizațiilor localizate în 12 județe din Regiunile Nord-Est și Sud-Est. 

Partenerii consorțiului ERBSN sunt:  

 Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator Consorțiu - www.ccina.ro 

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – www.adrnordest.ro 
 Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic - www.tehnopol-is.ro 

 Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați - www.ipa.ro 

 Camera de Comerț  și Industrie Bacău - www.ccibc.ro 

 Camera de Comert, Industrie și Agricultură Galați - www.cciagl.ro 

 

 

Detalii suplimentare despre serviciile centrului Enterprise Europe găzduit de  

ADR Nord-Est puteți găsi la adresa www.adrnordest.ro (secțiunea EEN)  

sau pot fi oferite la sediul agenției: 

Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț,  

tel: 0233 218.071,  

fax: 0233 218.072,  

e-mail: een@adrnordest.ro 

 

http://www.ccina.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.tehnopol-is.ro/
http://www.ccibc.ro/
http://www.cciagl.ro/
http://www.adrnordest.ro/
mailto:een@adrnordest.ro

